
 نامه كارشناسي ارشد  براي نوشتن پيشنهاديه پايان نكاتي

 

  :نكات كلي

 .رو تنظيم و ارائه شود به صورت دو پيشنهاديهمتن  -1
  .استفاده شود"پژوهش"ازدر همه جاي پيشنهاديه"تحقيق"كلمه به جاي  -2
  . دنها و اهداف پژوهش بايد متناظر باشاز نظر تعداد و محتوا فرضيه -3
هم بيايد و هر منبعي در انتها آمده است بايد در پيشنهاديهشود در انتهايهر منبعي در داخل متن استفاده مي -4

  . متن استفاده شده باشد
  .وجود دارد براي راهنمايي دانشجوست و بايد حذف شودپيشنهاديهپرانتز جلو تيترها كه در فرمت -5
حداقل توضيح دهيد كه اين پژوهش يا حذف شود و يا .تيتر بدون متن نداشته باشيدپيشنهاديهدر داخل  -6

  .نيازي به تشريح اين قسمت ندارد
  . و بخصوص در بخش پيشينه بايد جديدترين منابع در دسترس مورد استفاده قرار گيرد پيشنهاديهدر كل  -7
  .سي آن زير نويس شوداسامي خارجي داخل متن همه با حروف فارسي نوشته شود و انگلي -8
  . ها هر جاي ديگر كلمه انگليسي وجود دارد فارسي آن ذكر و التين آن زير نويس شود غير از كليدواژه -9

اگر روابط بين متغيرها در فرضيه ها پيچيده است، الگوي پيشنهادي پژوهش به صورت شماتيك هم ارائه  -10
  . شود

  .است همبستگي به عنوان يك روش تحليل كافي نيستها مطرحدر مواردي كه تاثير در اهداف و فرضيه -11
  . استفاده شود) ،(هنگام منبع دهي داخل متن، در داخل پرانتز، بين اسم و سال از كاما  -12
و فعل اول شخص  و هرگز از ضمير. م شخص مجهول باشدافعال به كار رفته در متن حتي االمكان سو -13

  .استفاده نشود
  .ن و هم در انتها يكسان و يكنواخت باشددهي هم در داخل مت شكل منبع -14
  . شد، بايد تورفتگي از حاشيه متن داشته و داخل گيومه ذكر شوداستفادهاگر نقل قول  -15

  

  



  :نكاتي در مورد عنوان پژوهش

 .در صورت لزوم، در عنوان قلمرو زماني و مطالعه موردي نيز ذكر شود -1
 . از واژه بررسي در بيان اهداف و عنوان استفاده نشود ترجيحاً -2

  

  :نكاتي در مورد كليد واژه ها

حرف اول همه . ها، معادل انگليسي هر كدام در مقابل آنها داخل پرانتز نوشته شود در بخش كليد واژه -1
 . هاي كليد واژه با حروف بزرگ نوشته شود كلمه

 .شروع شود و از سر سطر شروع نشودها از ادامه كليد واژه  تعريف كليدواژه -2
 .شروع نشودشماره رديف  يا خط تيره و با ها كليدواژه -3
 )صفحه: فاميل نويسنده، سال: (در انتهاي تعريف هر كليدواژه منبع آن به اين صورت ذكر شود -4
 .ها بيايد ها هست در كليد واژه مفاهيم مهمي كه در فرضيه -5
 . ها بيايد دواژهدر كلي پيشنهاديههاي اصلي عنوان  واژه -6

 "...عوامل موثر بر"خودداري شود مثل   از ذكر مفاهيم كلي به عنوان كليد واژه -7

 . عدد باشد 6و حداكثر تعداد كليد واژه ها،  3حداقل  -8

 

  :نكاتي در مورد بيان مسأله

 .شود نامه چه مجهوالتي تحليل مي در انتهاي بيان مساله به طور صريح مشخص شود كه در اين پايان -1
 .پژوهش بايد مشخص شود علت انتخاب آن چيست يدر انتخاب يك مدل به عنوان مدل اصل -2
 .  در بيان مسأله به نوآوري پژوهش نيز اشاره شود -3

  

  



 

  :نكاتي در مورد اهداف و فرضيه ها

 . در اهداف توجه شود كه دو هدف در يك هدف پوشش داده نشود -1

دارد رابطه هر متغير مستقل با هر متغير وابسته يك هدف و در مواردي كه چند متغير مستقل يا وابسته وجود  -2
 . ذكر دو رابطه در يك هدف يا يك فرضيه خودداري شود از. يا فرضيه بشود

 . ها از ذكر واژه معناداري استفاده نشود در فرضيه -3

رضيه در هدف و ف) نظير شهر اصفهان، يا دانشجويان دانشگاه اصفهان، يا كشورهاي منطقه(جامعه آماري  -4
 .هاي فرعي نيايد اصلي بيايد اما در اهداف و فرضيه

 . در پژوهش فقط فرضيه يا فقط سؤال آورده شود، با توجه به اينكه تأكيد بر فرضيه است -5

 

  :نكاتي در مورد بخش منابع

 . منابع انتهاي متن به ترتيب الفبا ارائه شود -1

عنوان مقاله . در منابع انتهايي در مورد مقاله عنوان مجله بولد و تمام كلمات آن با حروف بزرگ شروع شود -2
در انتهاي اين متن شيوه نوشتن منابع انتهايي آمده . (فقط كلمه اول با حرف بزرگ شروع شود و بولد نشود

 . است

نامه بولد شود و همه كلمات با حرف بزرگ  پاياننامه عنوان كتاب و  در منابع انتهايي در مورد كتاب و پايان -3
 .شروع شود

تمام كلمات انتشارات در مورد كتاب و تمام كلمات نام دانشگاه و دانشكده در مورد پايان نامه با حروف  -4
 . بزرگ شروع شود اما بولد نشود

 . شماره رديف و خط تيره براي منابع درج نشود -5

اگر مقاله چاپ شده در يك مجله مد نظر است، بايد در انتهاي منبع،  پيشنهاديهدر بخش منابع در پايان  -6
 .شماره صفحات شروع و خاتمه مقاله نيز ذكر شود



در مورد مقاالت انگليسي به صورت يكنواخت و همشكل در بين مقاالت مختلف  NOو  Volنحوه ذكر  -7
 . ذكر شود

اضافه  APAساير بندهاي اين راهنما به . (دهي استفاده شود در منبع APAبه طور كلي از روش منبع دهي  -8
 .شود مي

 .نامه از سطر دوم تورفتگي داشته باشد هر يك از منابع انتهاي پايان -9
  
 

  :نكاتي در مورد پيشينه تحقيق

 . پيشينه به دو بخش مطالعات داخلي و خارجي تقسيم شود -1

 . تب باشدذيل تيتر مطالعات داخلي مطالعات به ترتيب تاريخ از قديم به جديد مر -2

  . ذيل تيتر مطالعات خارجي مطالعات به ترتيب تاريخ از قديم به جديد مرتب باشد -3

  

  :روش پژوهشنكاتي در مورد 

  .هاي تجزيه و تحليل نوع آزمون آماري و آماره آزمون مورد استفاده ذكر شود در بخش روش -1
نحراف معيار و فاصله خطا محاسبه ا شود، نحوه اگر از فرمول كوكران براي محاسبه تعداد نمونه استفاده مي -2

 . هاي فرمول تعريف شود و مولفه ذكر شود

گيري  ضمناً مقياس اندازه. شود مشخص شود كه استاندارد است يا محقق ساخته اگر از پرسشنامه استفاده مي -3
 .سواالت نيز ذكر شود

  

  

  



 

 

  روش منبع نويسي

1. English: 

Book:  

Last Name, First Name and Last Name, First Name (Year). Title of Book. City: Publication Name. 

Article:  

Last Name, First Name and Last Name, First Name (Year). Article title. Journal Title, Vol. x, No. x, PP. xxx‐

xxx. 

Thesis:  

Last Name, First Name. (year). Title of Thesis.  University Name, Faculty Name. 

Web page: 

The name of the site as seen on the homepage. (year of the page update).  Title of the page. Retrieved 

from: Url site 

  :فارسي .2

 : كتاب ) الف

  .انتشارات: شهر. عنوان كتاب ).سال. (نام خانوادگي نام، نام خانوادگي نام

 : مقاله) ب

  .x – xشماره، صص ، عنوان مجله عنوان مقاله،). سال. (نام خانوادگي نام، نام خانوادگي نام

 : پايان نامه) ج

  .دانشكده: دانشگاه: شهر. عنوان پايان نامه )سال. (نام خانوادگي نام

  



  

  منابع اينترنتي) د

مربوطه  عنوان صفحه). بروز رساني صفحه مربوطهسال . (عنوان سايت اصلي كه روي صفحه خانگي نوشته شده
 urlآدرس : دسترسي از طريق. در داخل سايت

  

  :ها كليد واژهنحوه نوشتن 

  )صفحه: سالفاميل نويسنده، . (تعريف كليد واژه را در اين قسمت بنويسيد): 1انگليسي كليد واژه : (1فارسي كليد واژه 

  )صفحه: فاميل نويسنده، سال. (تعريف كليد واژه را در اين قسمت بنويسيد): 2انگليسي كليد واژه : (2فارسي كليد واژه 

  )صفحه: فاميل نويسنده، سال. (تعريف كليد واژه را در اين قسمت بنويسيد): 3انگليسي كليد واژه : (3فارسي كليد واژه 

  

  متنمنبع دهي در 

در مورد منابع فارسي ). ، سال1زبان فاميل نويسنده انگليسي(شود نوشته ام منبع دهي الزم است اين گونه در متن هنگ
  )، سالزبان فاميل نويسنده فارسي(بدينگونه مي نويسيم 

  

  در سوابق پژوهش هر پاراگراف به يك پژوهش اختصاص يابد بدينصورت

  سوابق فارسي

  ...دهد كه پرداخته و نتايج نشان مي... با ... به بررسي رابطه ... اي با عنوان  در مقاله ،)1385( صداقتي

  ...دهد كه پرداخته و نتايج نشان مي... با ... به بررسي رابطه ... اي با عنوان  در مطالعه ،)1387(مرادي 

                                                            
1. Latin of Author Name 



  

  :سوابق انگليسي

  .... .به بررسي تاثير... اي با عنوان در مقاله ،)2005( 2جكسون

  ... .رابطه بين اين دو متغير را به شكل مثبت و ... و ... ضمن مفهوم سازي  ،)2007( 3جنيسون

  

  )صعودي يا نزولي مهم نيست(سوابق فارسي پشت سر هم و از نظر سال مرتب 

  )صعودي يا نزولي مهم نيست. (سوابق انگليسي هم پشت سر هم و از نظر سال مرتب

آمده ولي در اين متن در حد مورد نياز براي دانشكده ارائه شده و  APAمنبع دهي جزئيات بيشتري دارد كه در اسناد 
  .توانند به اسناد مربوطه براي مطالب ذكر نشده مراجعه كنند دانشجويان مي

                                                            
2 Jackson 
3 Jenison 


